
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (31كتاب الطهارة ) –بلوغ المرام شرح: 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 
 
 
 وضع الخالء دخل إذا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان": قال -رضي هللا عنه- مالك بن أنس عن"

 .معلول وهو, األربعة أخرجه "خاتمه
 الخبث من بك أعوذ إني اللهم)): قال الخالء دخل إذا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان": قال وعنه

 .السبعة أخرجه ((والخبائث
 وعنزة ماء من إداوة نحوي  وغالم أنا فأحمل, الخالء يدخل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان": قال وعنه

 .عليه متفق "بالماء فيستنجي
 فانطلق .((اإلداوة خذ)) :-صلى هللا عليه وسلم- النبي لي قال: قال -رضي هللا عنه- شعبة بن المغيرة وعن
 .عليه متفق "حاجته فقضى, عني توارى  حتى
 يتخلى الذي: الالعنين اتقوا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي وعن
 .مسلم رواه ((ظلهم في أو, الناس طريق في
 .((والموارد)): معاذ عن, داود أبو زاد

 .ضعف وفيهما ((ماء نقع أو)): عباس ابن عن وألحمد
 .ضعيف بسند عمر ابن حديث من ،الجاري  النهر وضفة, المثمرة األشجار تحت عن النهي الطبراني وأخرج
 ل.قا – -رضي هللا عنه- - جابر وعن

 يكفي، يكفي بركة.
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،لم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وس ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب: آداب قضاء الحاجة:
 آداب قضاء الحاجة: :باب
اآلداب جمع أدب، والمقصود هنا ما ينبغي للمسلم أن يفعله عند قضاء قضاء الحاجة، اآلداب جمع أدب،  آداب

فقضاء على وجه الخصوص من نواقض الوضوء،  كنى به عن خروج البول والغائطحاجته، وقضاء الحاجة ي
فر منه وتن ،ما تنبو عنه األسماءتصريح بليس فيها  ن األلفاظ القبيحة بألفاظ مقبولةالحاجة فالشرع يكني ع

يعني عدل عن قوله: باب آداب قضاء كذا وكذا، قال: الحاجة، وجاء في الطباع، آداب قضاء الحاجة، 
الحاجة أعم من أن تكون مما  ))إذا قعد أحدكم لحاجته((في صحيح مسلم:  ))إذا قعد أحدكم لحاجته((لحديث: ا



ذكر، كل ما يحتاجه اإلنسان من أمور دينه أو دنياه تسمى حاجة، ويراد به هنا ما ذكر، الحاجة لفظ مقبول، 
علمنا الشرع أن نتأدب في األلفاظ فال نبتدئ  لكن أفراد هذه الحاجة المرادة هنا تنفر عن سماعها اآلذان، فهكذا

فبحديث وفاة أبي طالب إال عند الحاجة القصوى، حينما ال يقوم غيره مقامه،  ظ المستقبح، وال ننقله وال نكثرهباللف
ال ينسب " لئهو على ملة عبد المطلب" قول أبي طالب في آخر ما تكلم به: ، على نقل..تتابع الرواة على قول

ن العدول من هذا التعبير وينقل عن غيره، لك ،إن كان ناقل وآثر ال شيء عليه في ذلكهو ى المتكلم، و الكفر إل
شكال، فتتابع الرواة على نقل قول ماعز إلى ذاك ال شك أنه من األدب، إني " :بخالف ما إذا أوقع في لبس وا 

إنه زنى أنه  :يتوهم السامع قوله نفس؛ لئالى الألنه ال بد من التصريح بنسبة الفعل إل : أنه زنى؛ما قالوا "زنيت
يحكي عن غيره، ماعزًا يحكي عن غيره، احتمال يحكي عن غيره، لكن إذا لم يقم غيره مقامه ال بد من التصريح 

ي }َوَأنَّا ََل َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمن فِ  صراحة، والشر يحذف الفاعل -عز وجل-ولذا يأتي الخير منسوبًا إلى هللا به، 
ن كان كل من عند هللا فإنه ال  فالشر حذف فيه الفاعل؛ [( سورة الجن01)] اأْلَْرِض َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشًدا{ ألنه وا 

عز -بينما الخير ينسب إلى هللا  ((والشر ليس إليك)) :تحسن إضافته إلى هللا صراحة، ولذا جاء في الحديث
قضاء الحاجة والمراد  :فالمقصود أنهم يقولون  وهكذا، [( سورة الجن01)] َربُُّهْم َرَشًدا{ }َأْم َأَراَد ِبِهمْ صراحة،  -وجل

لكن عند الحاجة حينما ال يقوم غير اللفظ مقامه ال بد من التصريح، بعض الفقهاء المستقذران، به اللفظان 
: باب التخلي، أو بعضهم يقول باب االستطابة، وال يستطيب بيمينه، ال يستطيب بيمينه، هذا متفق عليه، :يقول

أللفاظ المستقذرة كل هذا من العدول من العبارات واألنه يلزم منه دخول الخالء، المقصود أن  آداب التخلي؛
المستقبحة إلى األلفاظ المقبولة، وهذا أدب شرعي ال يصرح باللفظ المستقذر إال عند الضرورة القصوى حينما ال 

 .يقوم غيره مقامه
 -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-أنس بن مالك " حديث :ول في البابالحديث األ

داود والترموذ  أبوو  "إذا دخل الخالء وضع خاتمه، أخرجهه األربعهة -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  :قال
 :ابون حجور عون النسوائي قوال إذا دخل الخالء وضع خاتموه، وهوو معلوول، نقول "وهو معلول" والنسائي وابن ماجه

 :هذا حديث غير محفوظ، وعلى كل حال الحديث منكر، مثل به الحافظ العراقي للمنكر، لما تحدث عن المنكر
 المنكوووووووووووور الفوووووووووووورد كووووووووووووذا البرديجوووووووووووويو 

 الشوووووووذوذ مووووووور ىدإجوووووووراء تفصووووووويل لووووووو
   نحوووووووووو كووووووووول الوووووووووبلح بوووووووووالتمر الخبووووووووورج

 أطلوووووووووووق والصوووووووووووواب فوووووووووووي التخوووووووووووري    
 فهووووووووووو بمعنوووووووووواه كووووووووووذا الشوووووووووويخ ذكوووووووووور

 ...................................ج
 

 :إلى أن قال
 ووضووووووووووووووعه خاتمووووووووووووووه عنوووووووووووووود الخووووووووووووووال  ج  بووووووووول حوووووووووديث نزعوووووووووه ؟قلوووووووووت: فمووووووووواذا

 

 
نود المتوأخرين، أنوه مخالفوة مموا اسوتقر عليوه االصوطالح علحديث للمنكر، والمنكر عرفنوا أنوه......... فمثل بهذا ا
على أن ابن الصالح وجموع مون ثق منه يسمونه شاذ، لمن هو أو  قةلمن هو أقوى منه، بينما مخالفة الث الضعيف

كثيور أهل العلم ال يفرقون بين المنكر والشاذ، ومن أهول العلوم مون يطلوق النكوارة بوإزاء مجورد التفورد، المنكور الفورد، 
، وأبوو حواتم ريد به موا تفورد بوه راو  هذا منكر، وي :أحكام أهل العلم من المتقدمين، أحمد يقولفي هذا في إطالق 



: منكور، وهكوذا لتفورد راويوه، لكون المتوأخرين اصوطلحوا علوى هوذا، ومونهم مون قوال :قطني يقوول: منكر، والدار قولي
المنكور تفورد موون ال يحتمول تفورده، فيصوح إطوالق النكوارة والموراد بهوا التفوورد، ن المنكور تفورد مون ال يحتمول تفورده، إ

هوذا حوديث منكور  ((كلووا الوبلح بوالتمر)) :ن الحوديثأل هنواك مخالفوة؛ لكنه تفرد من ال يحتمول تفورده، ولوو لوم يكون
هوذا حوديث  :مثلوا به للمنكر، وليس فيه مخالفة، وهنوا يقوول ابون حجور حيوث نقول عون النسوائي ،تفرد به أبو زكير
الشووواذ، الوووذ  يقابووول المحفووووظ الشووواذ، بينموووا الوووذ  يقابووول المنكووور  ؟يووو والوووذ  يقابووول المحفووووظ هوووو إغيووور محفووووظ، 
ن هذا حديث منكر أو غير محفوظ داللة على أن الشوذوذ والنكوارة نعوم بمعنوى واحود، : إم يقولون المعروف، فكونه

 :قال
................................... 
   إجوووووووراء تفصووووووويل لووووووودى الشوووووووذوذ مووووووور

 .............والصووووواب فووووي التخووووري    
 فهووووووووووو بمعنوووووووووواه كووووووووووذا الشوووووووووويخ ذكوووووووووور

 

مثلوووا بووه للمنكوور، علووى كوول حووال  مشووديد الضووعف، وعرفنووا أنهوو ،يقصوود ابوون الصووالح، المقصووود أن الحووديث منكوور
 .المكان الخالي الذ  يقصد لقضاء الحاجة ،كلمة ستأتي في أحاديثالالخالء، إذا دخل الخالء 

عرفنا أن المعلول كلمة من حيث االشتقاق في هذا الباب مرذولوة، صورح بعضوهم أنهوا لحون،  "وهو معلول" :يقول
عبووارة عوون أسووباب خفيووة تقوودح فووي صووحة الخبوور،  :هووو مووا اشووتمل علووى علووة، والعلووةمعوول، و  :الصووواب أن يقووال

 .غامضة ال يدركها كل أحد، تقدح في صحة الخبر الذ  ظاهره السالمة منها
الخبووور، لكووون يكوووون معنووواه ثبوووت ، قووود ال ي..ألن الخبووور قووود يكوووون  -عوووز وجووول-ألن فيوووه ذكووور هللا  "وضهههع خاتمهههه"

الشريعة باحترام وتعظيم شعائر هللا، فذكر هللا من شعائره، جميع ما يتعلق جاءت النصوص، بل جاءت صحيحًا، 
ولوذا مون سوب هللا وسوب  ،-عليوه الصوالة والسوالم-ال بد من تعظيمه، وما يتعلق بدينه ونبيوه  -عز وجل-بالرب 

ه، فوال بود مون نوه ال تقبول توبتو: إالرسول وسب الدين يخرج مون الملوة نسوأل هللا العافيوة، يقوول جموع مون أهول العلوم
عليه الصالة -تعظيم نبيه و تعظيم دينه، و تعظيم شعائره، و ، -عز وجل-تعظيم هذا الجانب، ال بد من تعظيم هللا 

وأشرف الخلق، وأكمل الخلق، المقصود أن الخواتم منقوو  فيوه محمود رسوول هللا، فلوذكر  ،، أفضل الخلق-والسالم
، فووال يجوووز بحووال أن -عووز وجوول-، وكووذا كوول مووا فيووه ذكوور هللا ينبغووي أن ينووزع عنوود إرادة الخووالء -عووز وجوول-هللا 

 ؟، وهول هوذا الحكوم مبنوي ومسوتنبط مون هوذا الحوديثالمسوتقذرةيدخل المصحف أو شيء من القرآن هذه المواضوع 
إذا ألن الحووديث الضووعيف ال يجوووز البنوواء عليووه، وال  اسووتنبا  الحكووم منووه،  ، موون عمومووات كثيوورة فووي الشووريعة؛ال

فوواألمر سووهل، لكوون إذا كووان فووي جيبووه ، هووذا إذا كووان خفووي -عووز وجوول-شوويء فيووه ذكوور هللا خوول بن ودنسوي اإلنسووا
 .بارز يخفيه

وعرفنوا أنوه إذا كوان الحوديث الثواني نفوس الصوحابي راو  الحوديث األول،  ،عن أنسيعني  "وعنه" :الحديث الثاني
بول يكنووون  ،، ال يكوررون ذكور االسووم اختصواراً فوإنهم ال يكوررون إال إذا بعود العهوود صوار الثالوث أو الرابووع أو هكوذا

 :بصوودد أن يحفووظ، فأقصوور أن يقووال ،كتوواب مختصوور ، واختصووار للكووالم، والكتووابعنووه بالضوومير تفوونن فووي العبووارة
 " كما فعل هنا.وعنه"
عرفنووا أن الخووالء  "إذا دخههل الخههالء -صههلى هللا عليههه وسههلم-كههان رسههول هللا  :قههال -رضههي هللا عنههه-وعنههه "

عليوه الصوالة -أنه إذا دخل الخالء قال  المستمرةلمعد لقضاء الحاجة، وكان يدل على االستمرار، عادته المكان ا



واسوتقر فوي الخوالء، أو إذا فور  مون الودخول، أو  إذا دخول ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائوث)) :-والسالم
 ((إذا كبور فكبوروا))ويراد بوه الفورا ،  ،د به الشروعألن الفعل الماضي يطلق ويراد به اإلرادة، ويرا ؟إذا أراد الدخول

إذا فور  مون التكبيور وانقطوع صووته،  ؟نعوم ؟إذا شورع فوي التكبيور، أو إذا فور  مون التكبيور ،إذا كبر إذا أراد التكبير
ركعة، الفوت ال، ت ،إذا فر  من الركوع ؟إذا فر  من الركوع هذا مطلوب ؟نعم ؟إذا أراد الركوع ((إذا ركع فاركعوا))

، كموا هنوا عل الماضي يطلوق ويوراد بوه اإلرادةالمراد إذا شرع في الركوع، يعني بدأ الركوع، فالفال،  ؟إذا أراد الركوع
}ِإَذا ُقْمهُتْم ِإَلهى  يعنوي إذا أردت [( سوورة النحول89)] }َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقهْرنَن َفاْسهَتِعْذ ِبها{ ِ{ إذا دخل يعني إذا أراد الودخول

ههال يجوورون هووذه األمووور علووى والظاهريووة تبعووًا ألصوولهم إذا أردتووم القيووام فاغسوولوا وجوووهكم،  [( سووورة المائوودة6)] ِة{الصَّ
تبعًا ألصولهم،  ( يعني إذا فرغت من القراءةإذا قرأت) إذا انتهى من القراءة ؟ظواهرها، فعندهم االستعاذة متى؟ نعم

 كوذا :فسره بأحد األمور الثالثة بالتشوهي، يعنوي إن شوئنا قلنواوهنا إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، الفعل الماضي ن
ن شووئنا قلنووا ذا شوورع :بالتشووهي، إن شووئنا قلنووا :نقووول ؟كووذا :وا  ذا فوور  وا  ذا أراد وا  هووذا التفسووير، هووذه  ،ال ؟إذا دخوول وا 
الحتمواالت هذه احتماالت للفظ، وال بد لترجيح أحود ا :وال بد لترجيح أحد االحتماالت من مرجح، نقول ،احتماالت

 .من مرجح، وال يكون الترجيح بالتشهي
بضووم البوواء،  ((الخُبووث)) :بعووض الروايووات ((والخبائووث)) بإسووكان البوواء ((اللهووم إنووي أعوووذ بووك موون الخبووث)) :قووال
فكأنوه الخُبث جمع خبث، والخبائوث جموع خبيثوة،  ؟أو الخُبث جمع خبث جمع خبيث ؟نعم ؟فالخبث ((والخبائث))

 ((ث والخبائوثالخب و)) :ن، من إناثهم وذكورهم، هذا على رواية الضم، أموا علوى روايوة السوكون استعاذ من الشياطي
اللهم إني أعوذ بك مون )) طين، فكأنه استعاذ من الشر وأهلهوهم الشيا ،فالمراد بالخبث الشر، والخبائث أهل الشر

 ؟نعم ؟المراد بهم الستة وأحمد، الستة ؟السبعة المراد بهمأخرجه السبعة،  ((الخبث والخبائث
 .:....الطالب

مون  :أقوول ؟مون الموراد باألربعوة :شوان نقووللعهوم الشويخان واألربعوة،  :نجمل مرة ثانيوة نقوول ؟أو نجمل مرة ثانية
الشووويخان موووع  :فوووإذا قلوووتم ؟مووون السوووتة :السوووتة وأحمووود، طيوووب نحتووواج إلوووى سوووؤال ثووواني نقوووول :قلوووتم ؟الموووراد بالسوووبعة

داود فالن وفالن وفالن، البخار  ومسلم وأبوو  ؟لكن إذا سردوا على طول من السبعة ؟من األربعة :قولناألربعة، 
اء ج ول مادخالمرجح إلرادة الإضافة إلى اإلمام أحمد، ما نحتاج إلى سؤال ثاني،  والترمذ  والنسائي وابن ماجه،

إذا أراد أن  -وسوولم صوولى هللا عليووه-قووال: كووان رسووول هللا  -رضووي هللا عنووه-فووي األدب المفوورد موون حووديث أنووس 
القبول، تفسير القبول في النصوص، يدخل الخالء، وعرفنا أن ترجيح أحد االحتماالت ال بد له من مرجح، نظير 
ال يقبول هللا صوالة مون ))نفوي الصوحة، القبول في النصوص ال يقبل هللا كذا، يطلق ويراد به، عدم القبول يوراد بوه 

ال يقبوول هللا صووالة حووائض إال )) ن صووالة المحوودث غيوور صووحيحةي الصووحة؛ ألفوونيعنووي  ((أحوودث حتووى يتوضووأ
ن كانووت صووحيحة مجزئووة مسووقطة للطلووبو  ،طلووق القبووول ويووراد بووه نفووي الثووواب المرتووب علووى العبووادةوي ((بخمووار  ا 

تقبل من غير المتقين، ال ي -وتعالى سبحانه-مفهوم اآلية أن هللا  [( سورة المائدة72)]}ِإنََّما َيَتَقبَُّل ّللا ُ ِمَن اْلُمتَِّقيَن{ 
 ، أعود صويامك؛أعود صوالتك :وهم الفساق، فهل معنى هذا أنك إذا رأيت فاسق عليه أمارات فسق ظاهرة، تقول له

لكوون الثووواب المرتووب علووى هووذه العبووادة ألن هللا إنمووا يتقبوول موون المتقووين، صووالته صووحيحة مجزئووة مسووقطة للطلووب، 



صوووص المحتملووة ألكثوور موون معنووى ال بوود موون موورجح، وهنووا حوورم منووه بسووبب فسووقه، فووال بوود فووي كوول نووص موون الن
 ".إذا أراد أن يدخل الخالء" :المرجح رواية البخار  في األدب المفرد

وعوون " :فووي الثالووث قووال "وعنووه" :فووي الثوواني قووال "عوون أنووس" :فووي األول قووال "وعوون أنووس: "قووال هنوا الحووديث الثالووث
 :ول بخووالف الثوواني، وفووي بعووض النسووخ الصووحيحة أيضوواً صوورح بووالراو  للبعوود، بعوود االسووم الظوواهر موون األ "أنووس
 .جريًا على الجادة "وعنه"
يهدخل الخهالء فأحمهل أنها وغهالم  -صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: كهان رسهول هللا  -رضهي هللا عنهه-وعن أنس "

 ".متفق عليه "نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء
 ؟متفق عليهطيب 

 الطالب:........
المتفق عليه ما اتفق على روايته البخوار  ومسولم كوذا مون غيور قيود وال  :نقول ؟نعم ؟ومسلم، بإطالق كذاالبخار  
 ؟كيف ؟شر 

 الطالب:........
، أمووا عوون نفووس الصووحابي فصووحيح، ال بوود أن يكووون نفووس الصووحابي، هووذا االصووطالح الووذ  فووال أمووا بوونفس اللفووظ

كان موجودًا عند البخار  ومسلم عن صحابي واحد، البغوو  فوي متفق عليه إال إذا  :جرى عليه األكثر، فال تقول
أخرجوه محمود  ،الحوديث متفوق عليوه :شرح السنة قد يخالف هذا االصطالح، وال مشاحة في االصطالح، قود يقوول

تقى متفق عليه، المتفق عليه هو ما ذكرتم عند األكثر، لكن في المن :مسلم عن ابن عمر، يقولو عن أبي هريرة، 
البخوار  ومسولم وأحمود،  ؟نعوم ؟متفوق عليوه يريود :ن تيمية، وهو أعظم كتاب في أحاديث األحكوام، إذا قوالبللمجد 

 .نألنه بي   ح خاص به، وال مشاحة في االصطالح؛وهذا اصطال
هوو المكوان المعود لقضواء  ؟يدخل، موا الموراد بوالخالء هنوا "يدخل الخالء -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا "

علوى  ،هناك إذا دخول الخوالء، إذا خورج مون الخوالء، كلوه معود ؟ولو لم يكن معداً  حاجةو مكان قضاء الالحاجة، أ
أن يكووون المووراد بووالخالء المكووان المعوود لقضوواء الحاجووة،  ىأن يشوومل غيوور المعوود، وهنووا اللفووظ يوأب ىأن اللفوظ ال يووأب

 لماذا؟
 الطالب:........
: المكوان المعوود قلنووافوي األول  ؟نقوول مثوول هوذا الكووالم خوالء، ولووي ذا دخوول ال، األحاديووث األولوى، إطيوب واألوالت
 لقضاء الحاجة.
 الطالب:......

ما يحتاج إلوى ألنه يحمل عمل، مكان معد للخالء، لقضاء الحاجة، مسور بجدر، أو بستر يحتاج إلى عنزة، نعم 
بى أن يكوون الموراد بوالخالء المكوان ألن اللفوظ هنوا يوأبى، وسوياق الحوديث يوأ ؛، ال يحتاج إلى عنوزةابهتر عنزة يست

 حاجة.المعد لقضاء ال
وهووو ابوون عشوور سوونين، بالمدينووة  -عليووه الصووالة والسووالم-خوودم النبووي  -عليووه الصووالة والسووالم-أنووس خووادم النبووي 

أنووا  :وعمووره عشوورين سوونة، معقووول أن يقووول أنووس -عليووه الصووالة والسووالم-خدمووه عشوور سوونين أخوورى، مووات النبووي 



سوعود، وقوود ابون م :بعضوهم يقووولنعوم، اختلوف فووي الموراد بوالغالم، ا سووهل، لكون الغوالم مون هووو، وغوالم، فأحمول أنو
عموره كوم؟ ينواهز األربعوين، كيوف يقوال  ؟غوالم :لكن هل يصوح بوأن يقوال البون مسوعود عرف ابن مسعود بالخدمة

 ...إال أن يقال اللهم ؟ابن مسعود نحوهيكون كيف  م نحو ، وأنس بين العشر والعشرينأنا وغال ؟غالم :له
 الطالب:......

 ؟نعم
 الطالب:......

مووا يمكوون فووي سوونه، قووده موورتين أو ثووالث، مووا يمكوون يصووير فووي سوونه، أكبوور منووه موورتين أو ثووالث ابوون مسووعود، أنووا 
طووالق الغووالم عليووه تجوووز وتوسووع فووي العبووارة باعتبووار مووا كووان، كووان غووالم، فووي الخدمووة،  :وغووالم نحووو ، قووالوا وا 
ن المراد ليس ابن مسعود بل إ :في الخدمة، يعني ما هو نحو  بالسن، على أن بعضهم قال ونحو ، يعني نحو  

وابوون مسووعود، وجوواء فووي وقيوول غيوور ذلووك، لكوون أكثوور موون عوورف بالخدمووة أنووس  ،أبووو هريوورة :وقيوول ،جووابر :هووو قيوول
وصوب عليووه، فوي هووذا البواب، وحمول معووه المواء،  -عليوه الصووالة والسوالم-صوحيح أن المغيورة خوودم النبوي حوديث 

مورتين، مورار يسويرة  أما خدم مورة،وأهوى لينزع خفيه، الصحابة يتبادرون، لكن إنما تطلق الخدمة على من لزمها، 
عليوه الصوالة - وخدمتوه شورف -عليوه الصوالة والسوالم-ما يسومى خوادم، ولوذا لوزم أنوس اسوم الخوادم، خوادم النبوي 

 .-والسالم
 ؟من؟ الفاعل أنا ؟فاعله ،ي ؟ مضارعأحمل فعل إ "فأحمل أنا وغالم"

 الطالب:......
 ؟كيف

 الطالب:......
 ؟هذا فاعل ؟الضمير أنا

 الطالب:......
ألن الفاعول  عوًا؛ط؟ هوو لويس بفاعول ق  موقعوه مون اإلعوراب أنوا؟ الضومير هوذا إيويو لشوان إعفأحمل أنا وغالم، 

 ؟كيفضمير مستتر في أحمل، 
 الطالب:......

ألنوه إذا عطفوت علوى الضومير المتصول والمسوتتر  ل ال محول لوه مون اإلعوراب؛ير فصهذا ضم ؟بدل ؟هاه ؟توكيد
 .إذا كان مرفوع ال بد أن تفصلمن قبيل المتصل، 

ن على ضمير رفع متصل عطفت  وا 
 أو فاصل ما.......................

 ج

 فأفصوووووووووووووووول بالضوووووووووووووووومير المنفصوووووووووووووووول 
................................... 

 ج
 

 .أ  فاصل
 فوووووووي الووووووونظم فاشووووووويًا وضوووووووعفه اعتقووووووود    وبوووووووووال فصووووووووول يوووووووووردأو فاصووووووووول موووووووووا 

 ج

ِقيبَ } ي ؟ إ [( سورة المائدة002)] }َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُكنَت َأنَت{ الضمير هنا ال محل له من اإلعرابالمقصود أن   {الرَّ
 .هنا ضمير فصل، المقصود أن هنا ال بد من الفصل



الو  ةتبعيضي (من) إداوة من ماءتخذ للماء، لد يُ إناء صغير من ج "م نحوي إداوةفأحمل أنا وغال" ؛ ةبيانيو ؟ةبياني ا 
نما هي بياني، ة، اإلداوة ليست مادتها الماء ليقال تبعيضيةليقال تبعيضي ألن اإلداوة ليست مادتها الماء  ة.وا 

ي أن هل يسوتر المتخلو ؟العنزة عصا يغرس في األرض ليكون سترة للمصلي، لكن هل يستر هنا "من ماء وعنزة"
العصوي مون  موا يسوتفاد منوه بوأن يوضوع عليوه شويء ثووب ونحووه، يعنوي مثول موا تغورزإن ؟نعوم ؟يضع أمامه عصا

 .-عليه الصالة والسالم-في األرض ليوضع عليه ثوب، فيستتر به  أن توضع عليها األروقة، فهذا يغرزأجل 
 إزالته بالجمار وهي الحصوا، فيسوتنجي جمارو وهو الخارج بالماء، واالستإزالة النج :االستنجاء "فيستنجي بالماء"

لكوون هووم  ؟نعووم ؟ن االسووتنجاء ال يكووون إال بالموواءفيسووتنجي مووا يحتوواج إلووى كلمووة الموواء؛ أل :، يكفووي أن يقووالبالموواء
بووأ  شويء كووان  و، إزالوة النجووواالسوتجمار بالحجوارة، المقصووود أن االسوتنجاء إزالوة النجوو ،االسوتنجاء بالموواء :قوالوا

وقوود يوووؤتى بالشووويء تصووريحًا بموووا هوووو مجوورد توضووويح، فلوووو ه، فاإلتيوووان بالمووواء ليسووت كلموووة زائووودة، هووذا األصووول فيوو
: ال مووانع موون ذكووره بشوويء؛ ألن التصووريح خصصوونا االسووتنجاء بالموواء، وأنووه ال يطلووق بحووال علووى االسووتجمار قلنووا

ال يجزئ، بل  :فًا لمن يقولمجرد التوضيح، وهذا دليل على أن االستنجاء بالماء ال إشكال فيه، وأنه مجزئ، خالل
، يعنوووي إذا احتجوووت مال يجووووز أن يسوووتنجى بوووه، والحوووديث رد صوووريح علووويه : المووواء نعموووة، قوووالوا ........ال يجووووز

ال يجوووز بحووال أن تسووتنجي   قطعووة موون الخبووز مووثاًل، هووذه نعمووة، بحثووت عوون شوويء تسووتنجي بووه فلووم تجوود إال..إلووى
ألن النصووص جواءت  ، وال حوظ لوه مون النظور؛ذا القول ضعيف جوداً مثل الخبز، لكن ه : الماء نعمةبها، يقولون 

بخالفوة، بول إزالوة جميوع النجاسوات إنمووا تكوون بالمواء، هنوا اسوتنجى بالمواء، وصووب علوى بوول األعرابوي ذنوبوًا موون 
، أن االستنجاء بالماء ال يجزئ أو ال يجوز، منهم من قال كذا، ومنهم من قال كذابماء، وغير ذلك كثير، فالقول 

رج بالحجوارة مجوزئ، إزالوة الخوا ،الحجوارة، ووأبلو  فوي إزالوة النجو ،ال حظ له من النظر، بول هوو أكمول مون الحجوارة
، يعنوي ةسون ؟نعوم ؟والجموع بوين المواء والحجوارة حكموهثابت في النصوص، على الوجه المشروع على موا سويأتي، 

 ،ويخفوف بقودر اإلمكوان ،الخوارج بالحجوارة أكمل، هو من حيث النظر أكمل بال شك، من حيث النظور يوزال األثور
عليووه الصووالة -هوول ثبووت أن النبووي  ؟ثووم يقضووى علووى البقيووة بالموواء ال شووك أنووه أكموول، لكوون هوول وردت بووه السوونة

 ؟نعم ؟ثابتة؟ قصة أهل قباء ؟جمع بين الحجارة والماء -والسالم
 الطالب:......

 ؟ إن كان هذا مسجد قباءأول مسجد أسس على التقوى  وهل هو ؟هذه القصة ثابتة :إيه، اللي هم أهل قباء، نقول
، لكوون األحاديووث الصووحيحة -عليووه الصووالة والسوالم-أسووس قبوول مسووجد النبوي هووو أول مسوجد، ، ..هوو أول مسووجد

فأشووار  سووئل عون أول مسوجد أسووس علوى التقووى  -صوولى هللا عليوه وسولم-فوي الصوحيح فوي مسوولم وغيوره أن النبوي 
ن الجمووع بووين : إعلووى كوول حووال القصووة ضووعيفة، ولووو ثبتووت القصووة لقلنووا، -المعليووه الصووالة والسوو-إلووى مسووجده 

 :للنسواء -رضوي هللا عنهوا-ا نتبوع الحجوارة بالمواء، قوول عائشوة نوألن :الحجارة والماء أكمل، سئلوا بما مدحوا فقوالوا
  "مرن أزواجكن"

 الطالب:......
 ؟و  فيه

 الطالب:......



 "مرن أزواجكن"
 الطالب:......

 ؟نعم ؟ماذا تقول عائشة ؟و  فيهإبراهيم؟  هاه يا
 الطالب:......

 ..."مرن أزواجكن أن"بعيد تراك ما أسمعك، 
 الطالب:......

الو أيوه طيب صحيح   ؟ما هو بصحيح ا 
 الطالب:......

 ؟كيف
 الطالب:......

مجزئوة ال إشوكال  على كل حال إزالة الخارج بالحجوارةولو صح لقيل به مثل ما قيل في أهل قباء،  نعم، ما يصح
زالة الخارج بالماء ال شك أنها -عليه الصالة والسالم-فيها صحت بها األخبار من فعله  أكمول مون  كما سيأتي وا 

ن الحجارة؛ ألنهوا ال تزيول الخوارج  كانوت مجزئوة إال أنهوا طهوارة حاجوة؛ ألن أهل العلم ينصوون علوى أن الحجوارة وا 
 .الماء كما هو معروف بالكلية، بل يبقى معها أثر ال يزيله إال

 :-صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: قهال لهي رسهول هللا  -رضي هللا عنه-المغيرة بن شعبة "حديث  :الحديث الرابع
 ؟نعم ؟اإلداوة و  هي "فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته ((خذ اإلداوة))

 الطالب:......
 ؟ي  هيإيه تقدم، إ
خهههذ ))" ، يحمووول بوووه المووواءالعنوووزة هوووي السوووترة واإلداوة إنووواء صوووحيح ؟لسوووترةأيهموووا اأو العنوووزة السوووترة؟  سوووترةاإلداوة 
فووي  "-عليههه الصههالة والسههالم-حتههى تههوارى عنههي، فقضههى حاجتههه  -عليههه الصههالة والسههالم-فههانطلق  ((اإلداوة

فوي الصوحراء،  ؟د فوي أ  حوال، إذا أراد الموذهب أبعود، وهوذا عوامشروعية اإلبعاد عن الناس، حال قضواء الحاجوة
 ؟نعم ؟كله الكالم كان في الصحراء ال في الكنف، نعم، حتى توارى عني، متى يشرع اإلبعاد ومتى ال يشرعهذا 

 الطالب:......
 ؟أيوه

 الطالب:......
عليوووه الصوووالة -فوووي حوووديث حذيفوووة وهوووو عنووود السوووبعة أن النبوووي و إذا أراد الموووذهب أبعووود، هنوووا حتوووى تووووارى عنوووي، 

عليوه الصوالة -، انتهى إلى سباطة قووم فبوال قائموًا -عليه الصالة والسالم-انتهى إلى سباطة قوم فبال  -والسالم
اإلبعوواد إنموا يشورع إذا كانوت الحاجوة غووائط، بينموا إذا كانوت الحاجوة بووول ال  :والحوديث صوحيح، فنقوول ،-والسوالم

أنه ال يصاحبه  :الثانييكفي االستتار ولو لم يبعد، لماذا؟ ألن البول ال رائحة له مثل الغائط، األمر يلزم اإلبعاد، 
ن كوووان اللفوووظ  صووووت البوووول، البوووول ال يصووواحبه صووووت بخوووالف الغوووائط، ولوووذا هنوووا انطلوووق حتوووى تووووارى عنوووي، وا 



موا كوذا، لكون حوديث حذيفوة فقضى حاجته  ،محتمل فإنوه ال يلوزم أن  دل علوى أنوه إذا كانوت الحاجوة بوولإما كذا وا 
 يبعد حتى يتوارى.

وانطلههق حتههى تههوارى عنههي فقضههى "وهنووا مووا أبعوود، السووباطة المزبلووة،  بيوووتهم يعنووي بووين "انتهههى إلههى سههباطة قههوم"
والتوار  االستتار والبعد عن الناس، وعدم إيذائهم بهذه النجاسات، وبما يصاحبها من روائح  "متفق عليه .حاجته

ألنوه فعول، لوم  :ن هذا محمول على االستحباب والندب، ال على سبيل الوجوب، قوالوا: إوأصوات، وأهل العلم قالوا
أموا إذا كوان القورب لكنه ال يدل على الوجوب،  ؛دل على الكمال، ي-عليه الصالة والسالم-يرد به أمر، فعل منه 

مووون النووواس بحيوووث ال يسوووتطيع أن يووووار  عورتوووه عووونهم فوووإن البعووود واجوووب، لمووواذا؟ ألنوووه ال يوووتم الواجوووب الوووذ  هوووو 
هنوا ال  -عليوه الصوالة والسوالم-مجورد فعلوه  بوه فهوو واجوب، االستتار إال به، ومعروف أنوه موا ال يوتم الواجوب إال

، ولووم يووأثم الشووخص، لكوون البعوود أكموول، إذا لووم يحصوول لووو حصوول االسووتتار مووع القوورب أجووزأيوودل علووى الوجوووب، 
جاء في حديث عند أحمد ألنه ال يتم الواجب إال به فهو واجب،  أعين الناس إال بالبعد وجب البعد؛االستتار عن 
من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إال أن يجمع كثيبًا من رمل فليسوتدبره، فوإن الشويطان يلعوب )) :داودوعند أبي 

 .لكنه ضعيف ((بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج
اتقههوا )) :-صههلى هللا عليههه وسههلم-قههال رسههول هللا  -رضههي هللا عنههه-أبههي هريههرة "حووديث  :الحووديث الووذ  يليووه

الوذ  يتخلوى فوي طريوق النواس  اتقوا الالعنوين "رواه مسلم ((الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم الالعنين
أو في ظلهم، الالعنان هما األمران الجالبان للعن، وهل يقتضي أن يكون هذا من الكبائر الذ  يتخلى في طريوق 

الو كبيوورة  ؟ويجلسووون فيووهفووي ظلهووم الووذين يحتوواجون إليووه  ؟فووي طريووق النوواس ؟النوواس فووي الشوووارع يتخلووى ليسووت  ا 
لكوون هوول اللعوون هووذا ، ، متسووبب فووي لعنووهسووبب فووي اللعوون يتخلووى فووي طريووق النوواس أو فووي ظلهووم هووذا الووذ  ؟بكبيوورة

ن هووذا يسووتحق اللعوون أو أن النوواس يلعنووون موون يفعوول هووذا ولووو لووم : إيعنووي هوول نقووول ؟نعووم ؟بحووق أو بغيوور حووق
وعرفنووا أن الالعنووين األمووران الجالبووان للعوون الحوواملين النوواس عليووه، اتقوووا الالعنووين  ؟نعووم يووا إخوووان ؟نعووم ؟يسووتحق

ة األذى عون الطريوق صودقة، اللعن هذا يحمل الناس على لعنه، يتخلى في طريوق النواس ويوؤذيهم، بالمقابول إماطو
الووذ  يتوورك األذى فووي  طريووق النوواس، أدنووى شووعب اإليمووان إماطووة األذى عوون الطريووق، فالووذ  يتخلووى فووي وأدناهووا
ألن إماطوة األذى عون الطريوق صودقة، وهوو شوعبة  عن كونوه هوو الوذ  يضوع األذى محوروم؛ق الناس فضاًل طري

من شعب اإليمان، وهو أدنى شعب اإليمان، لكن الذ  يضع األذى في طريق الناس كما هنا، وكل أذى بحسبه، 
ن الزجوواج فوي طريووق بحسوب الضورر المترتووب عليوه، كوول أذى بحسوب الضوورر المترتوب عليووه، هوؤالء الووذين يضوعو 

ذا مرتكوب محورم الناس، إذا شرب المشروب ورمى القارورة على إسفلت أو على رصيف وانكسرت، هذا مؤذ ، هو
والووذ  يتخلووى فووي طريووق النوواس أيضووًا مووؤذ ، ومعوورض نفسووه للعوون، للعوون  ،ألنووه يووؤذ  النوواس نسووأل هللا العافيووة؛

 .، فالناس يلعنون من يؤذيهم، وهو السببألن المسألة محتملة قلنا بحق أو بغير حق؛ الناس سواء
في طريق الناس جوادهم المسلوكة، بحيث يوؤذيهم  ((اتقوا الالعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم))

للجلوووس فيووه، أمووا الظوول الووذ  ال يحتوواج  هالووذ  يحتاجونوو ((أو فههي ظلهههم))بأوسوواخه وقاذوراتووه، وروائحووه الكريهووة 
ال هول يمنوع البوول أو الغوائط إليه، الظل الذ  ال يح تواج إليوه، يعنوي إضوافة الظول إلويهم المالبسوة فيهوا الحاجوة، وا 

شووباب الظوول الووذ  يحتواج إليووه، قوود يحتوواج بعوض النوواس ظوول،  ؟ ال يمنووع، لكوون المقصووود بالظولنعوم ؟فوي كوول ظوول



إليوذاء النواس،  يجتمعون فوي شوارع مون الشووارع ويوؤذون الموارة، أو أنواس كبوار أو صوغار يجلسوون فوي هوذا الظول
المتسووبب فوي تفووريقهم ولوو بووالتخلي مووأجور،  :وأكول لحووومهم وأعراضوهم موون أهول العلووم موون يقوول ،وسولقهم باأللسوونة
هم ما يستطيع، ما وهذا الشارع، آذوا الجيران وأتعبوهم، يأتي شخص ليفرق ،رة في شارع آذوا الناسشباب يلعبون ك
األمووور بمقاصوودها،  ،مووأجور :جوول أن يتفرقوووا، بعووض أهوول العلووم يقووولنلقووي فيهووا الزبوول موون أ :قوووليملووك تفووريقهم، ي

ومثله لو اتخذ هوذا المكوان للغيبوة أو لبيوع موا ال يجووز بيعوه، أو هوذا المكوان عورف بأنوه يجتموع فيوه أنواس يبيعوون 
ها، األموور بمقاصود :أمور محرمة ال يجوز بيعها، فأراد أن يفرق هؤالء بوضوع موا يفورقهم، بعوض أهول العلوم يقوول

 إال هذه يؤجر على ذلك عند بعضهم.له وسيلة  هو مأجور، وليست
 ؟هذا يقول: هل يجوز أن ألعن من رمى أو تخلى في طريق الناس أو ظلهم بناء على هذا الحديث

فعلوى  ((لعن المؤمن كقتله)) وجاء في الحديث الصحيح:بالطعان،  ؟ي : المسلم ليس باللعان، كما أنه ليس إأوالً 
 وال وقاع في األعراض، ال ،وال صخاب، وال طعان ،وال شتام ،وال سباب ،ن يحفظ لسانه، ال يكون لعاناإلنسان أ

لكن مع األسف الشديد أننا نجد بعوض مون سيما ممن ينتسب إلى العلم، مثل هذا ينبغي أن يكون عفيف اللسان، 
 : احفوظ لسوانك؛، مشوكلة، ولوذا نقووليتصدى لطلب العلم، بعضهم يرسل لسانه ولم يسلم من لسوانه، وال أهول العلوم

هل يجوز أن ألعن من رمى وتخلى في طريق الناس، ال شك أنه متسبب، والمتسبب كالفاعول، تسوبب  :ألنه يقول
يسوب قيول: أيلعون الرجول أبواه؟ ، لعون هللا مون لعون والديوه، أن من تسبب بلعن والديوه فقود لعنوه هللابلعن نفسه، كما 

أما قصد الظل الذ  ال يجلس فيه أحد، أو بعيد عن أماكن الجلوس لقضاء سب أباه،  أبا الرجل فيسب أباه، كأنه
 .الحاجة فال بأس به

زاد فوالن، يعنوي زاد فوي  :األصل إذا قيولعن معاذ، زاد أبو داود عن معاذ،  -وهذه الزيادة ضعيفة-فزاد أبو داود 
ذا اختلف الصحابي هل يكون الحديث واحد أو اثنين حديثين، فهول هوذه زيوادة أو حوديث  ،اثنين ؟منع ؟الحديث، وا 

 :نعوم لوو نقوول ؟د عن معاذ، التعبير سليم أو موا هوو بسوليم: زاد أبو داو ثم قال ،األول عن أبي هريرةألن  ؟مستقل
ود عون ازاد أبوو د :قوال نزاد أبو داود األصل أن تكون الزيادة عن أبي هريرة، زيادة فوي الحوديث السوابق، لكنوه بوي  

قارعووة الطريووق  ((البووراز فووي الموووارد، وقارعووة الطريووق والظوول :اتقوووا المالعوون الثالثووة)) :ولفظووه ((المووواردو )) :معوواذ
هوا مووارد المووارد، والمقصوود ب :والظل، هما الالعنان اللذان تقدما في حوديث أبوي هريورة، والزيوادة فوي حوديث معواذ

، فالوذ  تخلوى فيهوا أو حولهوا يتسوبب بحرموان النواس ألن الناس بحاجة إلى اإلتيوان إليهوا المياه التي يستقى منها؛
 أذى بفضالته، وهذه الزيادة ضعيفة.من هذه الموارد، فهو متسبب للعن، للعن نفسه من قبل من يت

ابون لهيعوة كموا ، و فيوه ابون لهيعوة ورجول موبهم لوم يسوم هوذاضوعف،  مواوفيه ماء": أو نقع وألحمد عن ابن عباس"
ن كوان ضوعفه محتمول ،عند أهل العلم هو معروف ضعيف ضوعيف، إذا تفورد بخبور لكنوه  ،ابون لهيعوة ضوعيف، وا 

فقود نوص أبوو داود علوى أنهوا مرسولة، كيوف  ب في ضعف رواية أبوي داود السوابقةوأما السبيحكم عليه بالضعف، 
، فاإلرسووال هنووا ألنهووا موون روايووة أبووي سووعيد الحميوور  ولووم يوودرك معوواذاً  :قووال ؟مرسوولة والصووحابي مووذكور عوون معوواذ

 .-عليه الصالة والسالم-اإلرسال عرفنا األكثر على أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي  ؟ي معنى إب
 مرسوووووووووووووووووووووووول أو قيووووووووووووووووووووووووده بووووووووووووووووووووووووالكبير      مرفوووووووووووووووع تووووووووووووووابع علووووووووووووووى المشووووووووووووووهور  

 



، معاذ، وأبو سعيد الحمير  يرويه عن -عليه الصالة والسالم-هنا الصحابي موجود، يرفعه الصحابي إلى النبي 
لم يدرك معاذًا، فاإلرسال هنا بمعنى االنقطاع، وهوذا سوبب الضوعف، أموا حوديث أحمود عون ابون عبواس وهو  معاذ
 .عن ابن عباس مبهمالراو  ، ابن لهيعة، وفيه رجل لم يسمفيه 

  :قال :األسئلة كثيرة، لكن الحديث الذ  يليه
أخرجوه الطبرانوي مون  "الجهاري وضهفة النههر  ،وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجهة تحهت األشهجار المثمهرة"

ذا بسند ضعيف،  ،حديث ابن عمر الطبراني رواه في الكبير واألوسط، كما في مجمع الزوائد، ومجمع البحورين، وا 
راٍو متوروك، وهوو ألن في إسناده  وهو حديث منكر؛أطلقوا الطبراني فالمراد به الكبير، وهو مرو  في المعجمين، 

بن حجر فوي التلخويص، فالحوديث منكور، وعلوى كول حوال قضواء اذلك الحافظ  متروك كما ذكر فرات بن السائب،
الو  الحاجووة تحووت األشووجار المثموورة يجوووز إمووا ألنهووا ظوول، أو ألنهووا ممووا يحتوواج إلووى القوورب منووه لجنووي  ؟ال يجوووز ا 

 سووتقون منووه كموواألنهووم ي ، ضووفة النهوور الجووار ؛ثمارهووا، فيكووون الووذ  يقضووي الحاجووة تحتهووا متسووبب إليووذاء النوواس
التووي ال يجوووز التخلووي فيهووا وال  ؟كووم عووددها وعلووى كوول حووال المواضووع التووي تقوودمت ألنووه مووورد موون الموووارد، تقوودم؛
ضووفة  ،تحووت األشووجار المثموورة ،قارعووة الطريووق والظوول، وعنوودك نقووع الموواء ،الموووارد ؟ عنوودك الثالثووة:أربعووة ؟عنوودها
عون أن يبوال بوأبواب المسواجد،  - عليوه وسولمصولى هللا-نهى رسوول هللا  الجار ، جاء في مراسيل أبي داود النهر

وعلوى عن أن يبال بأبواب المساجد، فتكون المواضع سوبعة التوي اشوتملت عليهوا األحاديوث الصوحيحة والضوعيفة، 
}َوالَّههِذيَن ُيههْوُذوَن اْلُمههْوِمِنيَن  فهووو حوورام، ولووو لووم يوورد بووه نووص خوواص كوول حووال كوول مووا يكووون سووببًا فووي إيووذاء النوواس

ِبيًنا{َواْلُمْومِ  ْثًما مُّ على كل حال كل ما يكون سبب  [( سورة األحزاب89)] َناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َواِ 
 ناس فهو محرم، ولو لم يرد به نص.في إيذاء ال

 ؟بكسر العين وفتحها (اتقوا الالعنين) :يقول: هل يختلف المعنى للفظة الثانية
 ؟هاه ؟كيف تنطق مع فتح العين يمكن، أنطق، ؟نعم ؟يمكن ؟ينيمكن فتح الع
 الطالب:......

 ؟كيف
 الطالب:......

هنا أجمال بيانه يدل على أنهموا  هذه تثنية وتلك جمع، لكن الحديث ،الفرق أبداً  ؟ينين أو الالعن  الالعن   ؟أو النون 
ألن  لمووراد بالحووديث التثنيووة؛وذاك جمووع، وا خووتالف المعنووى موون جهووة أن هووذا مثنووىاو اثنووان، فهووو مثنووى الالعنووين، 

 ان المثنى مثنى مثله.البيان جاء مثنى بعد اإلجمال، فبي


